
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ররাম্বম রকাল্ড পম্ব়েন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র র্তুর্ 5.1 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর উৎপাদর্ 
রেবিবলটির কাজ িম্পরূ্ন হও়োর কথা র াষর্া কম্বরম্বের্  

  
প্রাক্তর্ ররাম রকিল িাইম্বে এই রেবিবলটি িম্পরূ্ন হও়োএক দেক দী ন পরু্রুজ্জীিম্বর্র কোপম্বটার্ 

বর্ম্ব়ে আম্বিএকটি কবমউবর্টির রর্তৃত্বাধীর্ ব্রাউর্বেল্ড পরু্ঃউন্ন়ের্ প্রম্বেষ্টা়ে  
  

ররাম্বম 10 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর DRI বিবর্ম্ব়োগ িমগ্র অঞ্চম্বলর জীির্যাত্রার মার্ িমৃদ্ধ এিং 
উন্নত করার একটি রকৌেলগত লম্বযের অংে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ররামম র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র (Cold Point Corporation) 
র্তুর্ 50,000 বগন ফুট 5.1 মমমি়ের্ মাম ন র্ ডিামরর উৎপাদর্ রফমিমিটি িমূ্পর্ন হও়োর  থা 
র াষর্া  মরমের্। র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশর্ পামর্র উৎমির মহট পাম্প, পযাম জড টামমনর্াি এ়োর 
 মিশর্ার,  র্মডমসিং ইউমর্ট, এবিং তার িামথ পযাম জ  রা মহট পাম্প এবিং এ়োর  মিশর্ার 
মডজাইর্ এবিং মর্মনামর্র রেমে মবমশষজ্ঞ। র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশর্ রফমিমিটি িমূ্পর্ন হও়ো ররামমর 
ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ (Downtown Revitalization Initiative) পমর ল্পর্ার এই 
দষৃ্টান্তমূি  প্র মল্পর জর্য এ টি মাইিফি  মিমিত  মর এবিং এমর বুমিভাডন  ব্রাউর্মফল্ড অ্পিুন মর্টি 
এমর়োর (Erie Boulevard Brownfield Opportunity Area) জর্য এ টি র ৌশিগত িাইট ির্াক্ত 
 মর যা প্রমতভা এবিং এ টি 21 শতম র  মীবি ররাম শহমরর শহরতিীমত আ ৃষ্ট  রমত িাহাযয 
 মর এ টি উন্নত উৎপাদর্ র ন্দ্র স্থাপর্  মর রযখামর্ 50 জমর্র রবমশ  মনিারী  াজ  মরর্ 
শহরতিীর মিূ এিা ার পাাঁি মমমর্মটর হাাঁটা পমথর মমযয। র্তুর্ রফমিমিটিটি, অ্র্যার্য ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশম়েটিভ (Downtown Revitalization Initiative, DRI) দ্বারা অ্থনা়ের্  রা 
প্র মল্পর িামথ রযৌথভামব, রযমর্ এ টি স্বতন্ত্র ডাউর্টাউর্ ব্রযামিিং এবিং ওম়েফাইমিিং রপ্রাগ্রাম এবিং 
গমতশীি র্তুর্ র্াগমর  স্থার্ িহ, ররাম শহমরর শহরতিীম  এ টি ববমিেম়ে পমরিমরর রোট 
বযবিা, মবমর্াদর্, এবিং ররমতারাাঁর জর্য এ  গন্তমবয রূপান্তমরত  রমব।  
  
"আমরা মর্উ ই়ে ন  রেটম  আমগর রিম়ে ভামিাভামব পুর্রুজ্জীমবত এবিং মর্মনামর্র উপর মমর্ামযাগ 
প্রদার্  রমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রমাহ  উপতয া়ে র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র িম্প্রিারর্ 
আমামদর অ্থনর্ীমতম  পূর্জন াগমিত  রার মূমি আমে,  মনিিংস্থার্ মর্ম়ে আিার এবিং অ্থননর্মত  
উন্ন়েমর্র রেমে আমামদর আঞ্চমি  মভমি  দমৃষ্টভমি প্রদশনমর্র িামব াঠি। এই মবমর্ম়োগ অ্ঞ্চমির 
অ্থনর্ীমতম  শমক্তশািী  মর এবিং ররাম এবিং রমাহ  উপতয াম  এ টি উজ্জ্বি ভমবষযমতর মদম  
মর্ম়ে যা়ে।"  



 

 

  
রিম্বেোবর অি রটে ররািার্া ররািাম্বডা িম্বলর্, "র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র র্তুর্ উৎপাদর্ 
রফমিমিটি রখািার িামথ ররামমর শহরতিীর পরু্রুজ্জীবর্ বাতমব পমরর্ত হমে। ররামমর শহরতিীর 
মর্ মট অ্বমস্থত, এই র্তুর্ অ্তযাযুমর্  রফমিমিটি এই এিা া়ে এ  প্রমতভাবার্  মীবিম  আ ষনর্ 
 রমব, যা এই অ্ঞ্চমির িামমগ্র  অ্থনর্ীমতর উন্ন়েমর্ িাহাযয  রমব। এই প্র ল্পটি রেট িপুারফাি 
রপ্রাগ্রাম (State Superfund Program) এবিং মডপামমন ন্ট অ্ফ রেমটর (Department Of State, 
DOS) এর রর্তৃমে িম্প্রমত িমূ্পর্ন  রা এমর বুমিভাডন  ব্রাউর্মফল্ড অ্পিুন মর্টি এমর়োর 
(Brownfiled Opporrtunity Area, BOA) মমর্ার়্েমর্র অ্িংশ। এই রযৌথ প্রমিষ্টা র াল্ড পম়েমন্টর 
রফমিমিটি বতমর  রমত িাহাযয  মরমে এবিং ররাম শহমরর জর্য এ টি উজ্জ্বি ভমবষযমতর জর্য 
অ্গ্রগমতর প্রমতমর্মযে  রমে।"  
  
এম্পা়োর রটে রডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং রপ্রবিম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এবরক রজ. গােন লার িম্বলর্, "এই প্র ল্প ররাম শহরম  র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র র্তুর্ 
রফমিমিটির িাফমিযর উপর মভমি  মর গমি তুিমত রদমব, যা আমরা রবির ামর মবমর্ম়োগ আ ষনর্ 
 রমব এবিং শহমরর র মন্দ্র  মনিিংস্থামর্র িুমযাগ বৃমি  রমব। উপরন্তু, এটি িামব  ররাম র বি 
িাইমট এ টি বযবিা এবিং প্রযুমক্তর রজিা বতমর  রার উমেমশয এ টি গুরুেপরূ্ন পদমেপ যা উন্নত 
উৎপাদর্ এবিং উচ্চ প্রযুমক্তর বযবিা়ে 21তম শতাব্দীর  মনিিংস্থার্ মর্ম়ে আিমব।"  
  
দে রহা়োম্বলর্ রকাম্পাবর্র (The Whalen Company) রপ্রবিম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
রেইগ ও়োর্ার িম্বলর্, "এ টি র্তুর্ উৎপাদর্ এবিং মবতরর্ িুমবযার জর্য আমামদর স্বপ্ন উপিমি 
 রমত এম্পা়োর রেট রডমভিপমমন্ট (Empire State Development, ESD), রমাহ  ভযামি, 
EDGE এবিং ররাম শহমরর প্রমিষ্টার ভূ়েিী প্রশিংিা  রমে।  মমউমর্টি আমামদর িিংসৃ্কমতমত এ টি 
গুরুেপূর্ন ভূমম া পাির্  মর তাই ডাউর্টাউর্ মরভাইভামিশর্ ইমর্মশম়েটিমভর অ্িংশীদার হও়োর 
িুমযাগ আমামদর  ামে খবুই ররামাঞ্চ র মেি। আমামদর ভমবষযৎ প্রবৃমির জর্য আমামদর িামথনয 
বািামর্া এবিং আমামদর  মীমদর জর্য ররামম থা া অ্তযন্ত গুরুেপূর্ন মেি। এই প্র ল্পটি প্রার্ রপমত 
ম েু িম়ে রিমগমে ম ন্তু আমরা এই ফিাফমি এর রিম়ে রবমশ খমুশ হমত পামর র্া। আমরা এটাও 
পেন্দ  মরমে রয আমরা এ জর্ স্থার্ী়ে ঠি াদার, C2C  র্স্ট্রা শর্ বযবহার  মর প্র ল্পটি 
পমরিাির্া  রমত রপমরমে, যা তারা মহামারীর িমম়েও িম়েমত িমূ্পর্ন  মরমে। এই প্র ল্পটি 
িম্প্রদা়েম  উন্নত  রার জর্য এ টি রবির ারী/ির ারী অ্িংশীদামরমের মর্খুাঁত উদাহরর্।"  
  
বর্উ ই়েকন  রটম্বের পবরম্বিে িংরযর্ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) 
কবমের্ার রিবিল রিম্বগাি িম্বলর্, "র্তুর্ র াল্ড পম়েন্ট উৎপাদর্ িুমবযা িমূ্পর্ন  রা মর্উ ই়েম ন র 
িফি পমরষ্কার  মনিূিী িামব  মশল্প িম্পমিম  অ্থননর্মত  ইমিমর্ রূপান্তমর িাহাযয  রার িবনমশষ 
উদাহরর্ যা পমরমবশ পুর্রুিার  মর এবিং স্থার্ী়ে অ্থনর্ীমতম  পরু্রুজ্জীমবত  মর। DEC এম্পা়োর 
রেট রডমভিপমমন্ট  মপনামরশর্ এবিং ররাম শহমরর িামথ অ্িংশীদামরে  রমত রপমর গমবনত, রামজযর 
ব্রাউর্মফল্ড এবিং িপুারফাি রপ্রাগ্রামমর অ্যীমর্ থা া িিংস্থার্ বযবহার  মর, এই ররামাঞ্চ র প্র মল্প 
যা এই অ্ঞ্চমির অ্বযাহত পুর্রুজ্জীবর্ম  িমথনর্  রমব এবিং রিন্ট্রাি মর্উ ই়ে ন বািীমদর জর্য 
 মনিিংস্থার্ িৃমষ্ট  রমত িাহাযয  রমব।"  



 

 

  
এই র্তুর্ 5.1 মমমি়ের্ মাম ন র্ ডিামরর রফমিমিটি রহর্মর এবিং িাউথ রজ মস্ট্রমটর উির-পমিম 
র ামর্ অ্বমস্থত এবিং িামব  ররাম র বি  মমেক্স 3 ব্রাউর্মফল্ড িাইমট এ টি 50,000 বগন ফুট 
উন্নত মর্মনার্ রফমিমিটি অ্ন্তভুন ক্ত  মর। র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশর্ম  ররামমর 10 মমমি়ের্ মাম ন র্ 
ডিামরর DRI এর মাযযমম 900,000 মাম ন র্ ডিার প্রদার্  রা হ়ে এবিং এম্পা়োর রেট 
রডমভিপমমন্ট রথম  300,000 মাম ন র্ ডিার প্রদার্  রা হ়ে এমক্সিমিওর জবি টযাক্স রেমডট 
বাবদ 37 জর্  মনিারীম   ামজ রাখার প্রমতশ্রুমতর মবমর্মম়ে এবিং 24টি র্তুর্  াজ বতমর  রার 
প্রমতশ্রুমতর মবমর্মম়ে। র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশর্ প্রবৃমিমত িাহাযয  রমত এ টি র্তুর্ রফমিমিটি 
এ টি র্তুর্ মর্মনার্ র ন্দ্র এবিং গুদামমর স্থার্ প্রম়োজর্ ির্াক্ত  মর।  
  
এই রফমিমিটিটি এ টি আমরা দে মশল্প মবর্যাি, অ্ন্তত এ টি অ্মতমরক্ত মর্মনার্ িাইর্, ডবি 
ও়েযারহাউমজিং এবিং মবতরর্ েমতা রযাগ  রমব, এবিং মর্ টবতী রম়োমদ 15টি অ্মতমরক্ত 
 মনিিংস্থার্ িৃমষ্ট  রমব। িাইটটি প্রযার্ রাষ্ট্রী়ে িিংস্থার অ্িংশীদামরে এবিং তহমবি িহা়েতার 
র ন্দ্রমবন্দ ুহম়েমে। এম্পা়োর রেট রডমভিপমমন্ট, ররাম শহর, পমরমবশ িিংরের্ মবভাগ, ররাম মশল্প 
উন্ন়ের্  মপনামরশর্ (Rome Industrial Development Corporation), র্যাশর্াি মগ্রড (National 
Grid), এবিং ররাম  মমউমর্টি ব্রাউর্মফল্ড পুর্রুিার  মপনামরশর্ (Rome Community Brownfield 
Restoration Corporation) 2008-2009 িামি অ্িংমশদামরে  মর ররাম র বি  মমেক্স 3 িাইমট 
এ টি 3 মমমি়ের্ মাম ন র্ ডিামরর ব্রাউর্মফল্ড িিংস্কার এবিং পুর্রুিার প্রমিষ্টা িম্পন্ন  রার জর্য।  
  
রটে রিম্বর্ের রজাম্বিে বগ্রম্বো িম্বলর্, "আমম আর্মন্দত রয ররামম র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র 
উৎপাদর্ রফমিমিটি িম্পন্ন হম়েমে এবিং শহমরর এ টি িামব  ব্রাউর্মফমল্ডরড পুর্ঃউন্ন়ের্  রা 
হম়েমে। এই রফমিমিটিটি ররামমর শহরতিীম  িমৃি  রমব এবিং রমাহ  উপতয া়ে িম্ভাবয 
অ্থননর্মত  িুমযাগ প্রদার্  রমব।"  
  
বিধার্িভা িদিে মাবর়োর্ িুম্বের্ির্ িম্বলম্বের্, "আমম ররামামঞ্চত রয ররাম র বি  মমেক্স 3 ব্রাউর্মফল্ড 
িাইটম  এ বের DRI তহমবি পাও়োর জর্য মর্বনামিত  রা হম়েমে। এই পুরস্কার রমাহ  উপতয ার মহার্ 
জর্গমর্র স্থার্ী়ে প্রমিষ্টা এবিং মস্থমতশীিতার এ টি প্রমার্। ররাম শহমরর শমক্তশািী ডাউর্টাউর্ 
মরভাইটািাইমজশর্ ইমর্মশম়েটিমভর প্রম়োগ এিা ার পরু্রুত্থার্ এবিং  াযন র অ্থননর্মত  উন্ন়ের্ প্র মল্পর 
আ াঙ্ক্ষা প্রদশনর্  মর যা তামদর শহমরর প্রা ৃমত  িম্পদ পুর্রুিার  রমব। এই র্তুর্ মবমর্ম়োগ ররামমর 
পুর্রুজ্জীবমর্র এ টি মাইিফি ম  মর্মদনশ  মর রযমহতু এটি প্রার্বন্ত শহরতিীম  আমরা িমৃি  রমব এবিং 
 মীবি এবিং িুমযাগ-িমুবযাগুমি রূপান্তমরত  রমব যা আগামী বেরগুমিামত বামিন্দা এবিং পযনট মদর উপ ৃত 
 রমব।"  
  
ওবর্ম্ব়েডা কাউবন্টর বর্িনাহী অোন্থবর্ রজ. বপম্বেন্ট, জবুর়্ের িম্বলর্, "র াল্ড পম়েন্ট  মপনামরশমর্র 
র্তুর্ উৎপাদর্ রফমিমিটি িমূ্পর্ন হও়ো ররাম এবিং ওমর্ইডা  াউমন্টর জর্য এ টি মবশাি িমুবযা। 
পুরাতর্ ররাম র বি িাইমটর িিংস্কার এ টি দী ন যাো মেি এবিং এই মাইিফি  শহমরর মূিম  
পরু্রুজ্জীমবত  রার উমেমশয এ  বি অ্বদার্ রাখমব।"  
  



 

 

ররাম্বমর রম়ের জোকুবলর্ এম. ইম্বজ্জা িম্বলর্, "র াল্ড পম়েন্ট উৎপাদর্ র ন্দ্র িম্পন্ন  রার আজম র 
র াষর্া আজ পযনন্ত িম্পন্ন হও়ো িব রিম়ে গুরুেপরূ্ন ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ প্র ল্পগুমির 
এ টির প্রমতমর্মযে  মর। মর্উ ই়ে ন  রেট এবিং 900,000 মাম ন র্ ডিামরর প্রমর্াদর্া িহ, র াল্ড 
পম়েন্ট তামদর উৎপাদর্  ারখার্াটি িমূ্পর্নভামব আযমুর্ া়েমর্ িেম হ়ে, 17,500 বগন ফুট রথম  
অ্তযাযুমর্  50,000 বগন ফুট রফমিমিটিমত। িম্প্রিামরত উৎপাদর্ স্থার্ মর্ম়ে র াল্ড পম়েন্ট তার 
র্তুর্ শহরতিীর গৃমহ 50 জর্  মীও বৃমি  রমব। ঠি  এই যরমর্র প্র ল্পগুমিই আমরা আমামদর 
শহরতিীর পরু্রুজ্জীবর্ র ৌশমি  ল্পর্া  মরমেিাম।"  
  
ররাম শহরম  DRI রাউি 2 এর মবজ়েী র াষর্া  রা হ়ে। শহরতিীর রয এিা াম  পুর্রুজ্জীবর্ 
উমদযামগর মবমর্ম়োমগর িেয  রা হ়ে তা বামর্মজয , িািংসৃ্কমত , পমরবহর্, এবিং মবমর্াদর্মূি  
িম্পমদ িমৃি যা শহমরর মমযয এ টি প্রার্বন্ত এবিং হন্টর্মযাগয স্থার্ম  িমথনর্  মর। DRI রয 
অ্র্ু ট -জাতী়ে প্র ল্প বাতবা়ের্  রমব তা উন্নত উৎপাদর্, িাইবার প্রযুমক্ত, মার্বমবহীর্ মিমেম 
এবিং  ারুমশল্প খাদয ও পার্ী়ে উৎপাদমর্  মনিিংস্থার্ বৃমিম  আরও অ্গ্রির  রমব যা ইমতমমযয এই 
অ্ঞ্চিম  রূপান্তমরত  রমে।  
  
শহর আমরা উন্ন়ের্ এবিং উদ্ভাবর্ অ্র্ুপ্রামর্ত  রার পমর ল্পর্া  মরমে, আবামি  প্রতযাবাির্ িহজ 
 রা, মশল্প মভমি  বযবিা উন্নীত  রা, মব ল্প পমরবহর্ উৎিামহত  রা এবিং ববমিেয উদযাপর্ 
 রার পমর ল্পর্া  মরমে। DRI রথম  এ টি উেীপর্া িহ, ররাম তরুর্ রপশাদার এবিং তামদর 
পমরবারম  আ ষনর্  রার এবিং যমর রাখার জর্য প্রম়োজর্ী়ে বাস্তুতন্ত্র প্রদার্  রমব।  
  
ররাম এ টি র ৌশিগত মবমর্ম়োগ পমর ল্পর্া (Strategic Investment Plan) গমি রতামি 
শহরতিীম  পুর্রুজ্জীমবত  রার জর্য 300,000 মাম ন র্ ডিামরর েযামর্িং ফাি মদম়ে DRI 
অ্র্ুদামর্র 10 মমমি়ের্ মাম ন র্ ডিার রথম । রপৌর প্রমতমর্ময,  মমউমর্টি রর্তৃে এবিং অ্র্যার্য 
রে মহাল্ডারর দ্বারা গঠিত এ টি স্থার্ী়ে পমর ল্পর্া  মমটি, রবির ামর খামতর মবমশষজ্ঞ ও 
অ্িরামজযর পমর ল্পর্ামবদমদর এ টি দমির িহা়েতািহ এই প্রমিষ্টার রর্তৃে রদ়ে। শহরতিীর ররামমর 
জর্য র ৌশিগত মবমর্ম়োগ পমর ল্পর্া স্থার্ী়ে িম্পদ ও িুমযাগ-িুমবযা পরীো  মর এবিং অ্থননর্মত  
উন্ন়ের্, পমরবহর্, আবাির্, এবিং  মমউমর্টির প্র ল্পগুমিাম  ির্াক্ত  মর যা ডাউর্টাউর্ম  
পুর্মরমজ্জমবত  রার জর্য িমামজর মিন্তাভাবর্ার িামথ িামিিযপূর্ন এবিং বাতবা়েমর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
ডাউর্োউর্ পরু্রুজ্জীির্ উম্বদোগ িম্পম্বকন   
2016 িামি গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা এ টি প্রযার্ র্তুর্ উমদযাগ িািু  মরর্ — যা হি ডাউর্টাউর্ 
পুর্রুজ্জীবর্ উমদযাগ। DRI এর মাযযমম গভর্নর রামজযর দশটি অ্ঞ্চমির িবগুমিমত মবমর্ম়োমগর জর্য 
অ্র্ু ট  এবিং  াযন িামপর র ন্দ্র মহমিমব  াজ  রমত শহমরর শহরতিীর এবিং এিা ার 
পুর্রুজ্জীবর্ম  েরামিত ও প্রিামরত  রমত আেমর্াত্ম ভামব এমগম়ে আমির্। DRI এ টি অ্ভূতপূবন 
এবিং উদ্ভাবর্ী  াজ- রার-জর্য-পমর ল্পর্ারম ৌশমির প্রমতমর্মযে  মর যা অ্মবিমে বাতবা়েমর্র 
িামথ র ৌশিগত পমর ল্পর্াম  িিংযুক্ত  মর।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-rome-10-million-mohawk-valley-region-winner-second-round-downtown#_blank


 

 

DRI -এর প্রথম িার বেমর, রাজয শহমরর র ন্দ্রস্থিগুমিমত মবমর্ম়োগ  রার জর্য 400 মমমি়ের্ 
ডিার প্রমতশ্রুমতবি  মরমে রযগুমি পুর্রুজ্জীবমর্র জর্য প্রস্তুত এবিং রযগুমির পুর্মবন াশ, বযবিা, 
 মনিিংস্থামর্র িৃমষ্ট, বৃহির অ্থননর্মত  এবিং আবাির্ ববমিেয, এবিং িুমযামগর জর্য আ ষনর্ ারী হমত 
পারার িম্ভাবর্া আমে। অ্িংশগ্রহর্ ারী  মমউমর্টিগুমিম  রেমটর দশটি মরমজওর্াি ইম ার্মম  
রডভিাপমমন্ট  াউমসি (Regional Economic Development Councils)  তৃন   রূপান্তমরর 
িম্ভাবর্ার উপর মভমি  মর মমর্ার্ীত  রা হ়ে এবিং প্রমতটি  মমউমর্টিম  শহরতমির র ৌশিগত 
মবমর্ম়োগ পমর ল্পর্ার উন্ন়ের্ এবিং প্রযার্  যাটামিে প্রমজক্ট পুর্রুজ্জীমবত রমর্র জর্য  মমউমর্টির 
িেযম  এমগম়ে মর্মত 10 মমমি়ের্ মাম ন র্ ডিামরর পুরস্কার রদও়ো হম়েমে। DRI এর িভাপমতে 
 মরর্ মর্উ ই়েম ন র রামজযর রিমেটামর অ্ফ রেট ররািার্া ররািামডা। এম্পা়োর রেট 
রডমভিপমমন্ট (Empire State Development) এবিং NYS রহামি ও  মমউমর্টি মরমর্উ়োমির 
(NYS Homes and Community Renewal) িামথ  মর্ষ্ঠ অ্িংশীদামরমে মডপাটন মমন্ট অ্ফ রেমটর 
রর্তৃে দ্বারা রবির ারী খামতর মবমশষজ্ঞমদর এবিং রাষ্ট্রী়ে িিংস্থার  মীমদর এ টি টীমমর  াে রথম  
িম্প্রদা়েগুমি িমথনর্ িাভ  মর। অ্র্যার্য িিংস্থাগুমিও প্র ল্পগুমির পযনামিাির্া  রা এবিং বাতবা়েমর্র 
িামথ জমিত।  
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